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- Wzrost stawki kapitacyjnej dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, które uzyskają certyﬁkat
jakości ministra zdrowia – zapowiedzieli podczas XVIII Kongresu Medycyny Rodzinnej wiceminister zdrowia
Zbigniew Król oraz prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna.
Według szefa NFZ, publiczny płatnik chciałby promować podnoszenie jakości wśród świadczeniodawców w
podstawowej opiece zdrowotnej, podobnie jak ma to miejsce wobec szpitali funkcjonujących w sieci. –
Pracujemy nad rozwiązaniem wprowadzenia zwiększonej stawki kapitacyjnej dla przychodni POZ na
poziomie ok. 2 %, a więc o tyle o ile podwyższamy wartość ryczałtu szpitalom w sieci, które skutecznie
przejdą proces akredytacji i zdobędą certyﬁkat jakości ministra zdrowia – poinformował prezes NFZ Andrzej
Jacyna.

Zdaniem wiceministra zdrowia Zbigniewa Króla, premiowanie podniesienia jakości w podstawowej opiece
zdrowotnej wyższym ﬁnansowaniem uda się wprowadzić od 1 stycznia 2019 roku. W czasie XVIII Kongresu
Lekarzy Rodzinnych w Wiśle, wiceminister zdrowia wręczył certyﬁkaty jakości 7 akredytowanym
przychodniom podstawowej opieki zdrowotnej. Otrzymały je placówki - Medart z Krakowa, Amedica z
Warszawy, „Ad Aegrotum” z Krakowa, przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej z Chełmna, Kemed z
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Wąbrzeźna, przychodnia „Łomżyńska” z Bydgoszczy oraz Przychodnia Rodzinna z Augustowa. Przeglądy
akredytacyjne były realizowane w ramach projektu "Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej
we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), współﬁnansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby zdobyć certyﬁkat jakości, przychodnie
musiały spełnić 123 standardy określone przez ekspertów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia. Wśród nich wymogi dotyczące zasadności kierowania do lekarzy specjalistów, zapewnienia opieki
w domu pacjenta, udzielania pacjentom porad telefonicznych i przez Internet, prowadzenia edukacji
zdrowotnej, aktywnego uczestnictwa pacjenta w podejmowaniu decyzji zdrowotnych. Obecnie o
akredytacje ubiega się 240 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
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